
 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.02.2021                                        Мукачево                                                     № 58 

 

Про затвердження структури та штатної чисельності комунального 

закладу “Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С.Ф.Мартона” 

Мукачівської міської ради (нова редакція) 

 

З метою забезпечення доступу до початкової мистецької освіти громадян 

за місцем проживання, створення умов для їх професійної художньо-творчої 

самореалізації, враховуючи лист-звернення мешканців сіл Залужжя, Макарьова, 

Барбова, Завидова та Доробратова від 22.12.2020 року (вхідний №Ко-4884/07-

17), відповідно до Закону України “Про культуру”, Закону України “Про 

позашкільну освіту”, наказу Міністерства культури України “Про затвердження 

примірних штатних нормативів мистецьких шкіл” №192 від 13.03.2019 року, 

протоколу засідання Гуманітарної ради №03/2021 від 15.02.2021 року, 

керуючись пп. 1 п. “а” ст. 32, ст. 52, ч.6. ст. 59 Закону України  “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

вирішив: 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність комунального закладу 

«Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона» Мукачівської міської 

ради у новій редакції, згідно з додатком до цього рішення, з 03.03.2021 року. 

2. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 320 від 

25.08.2020 року «Про затвердження структури та штатної чисельності 

комунального закладу «Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона» 

Мукачівської міської ради» вважати таким, що втратило чинність з 03.03.2021 

року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

культури Мукачівської міської ради І. Калій. 
 
 

Міський голова                     А. БАЛОГА 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

23.02.2021 № 58 

 

 

Структура та штатна чисельність 

комунального закладу  

“Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона”  

Мукачівської міської ради 

(нова редакція) 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Назва посади 

Кількість  

штатних 

одиниць 

Адміністративно-господарський персонал 

1 Директор 1 

2 Заступник директора  2 

3 Секретар-друкарка 1 

4 Діловод 1 

5 Бібліотекар 0,5 

6 Завідувач господарством 1 

Технічні службовці та обслуговуючий персонал  

7 Майстер-настроювач інструментів 3 

8 Прибиральник 5 

9 Прибиральник території 1 

10 Оператор котельні 2 

11 Костюмер 0,5 

                                                                         Всього:                               18 

 

Примітка: 

Кількість ставок викладачів та концертмейстерів у закладі обраховується 

виходячи з контингенту учнів, норми годин на одну тарифну ставку 

відповідного педагогічного працівника та освітньої програми закладу. 

 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету                                                                           О.ЛЕНДЄЛ            


